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บทคัดย่อ 

กระบวนการบริหารจดัการมีมากมายในแต่ละยคุสมยั แต่ส่ิงท่ียงัคงเป็นหลกัในการบริหารจดัการคง

หนีไม่พน้ทฤษฎียุคดั้งเดิม (Classic Theory) ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการท่ีสืบต่อกนัมาจนกระทั้งถึงปัจจุบนั 

ในยุคดั้งเดิมน้ี มีนกัคิดท่ีทรงอิทธิพลดา้นการจดัการเกิดข้ึนมากมาย (เฮนร่ี ฟาร์โย) ซ่ึงคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ใน

หลกัการบริหารดงักล่าว บางหวัขอ้ยงัคงเป็นส่ิงท่ีองคก์ารต่างๆ น าไปปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั ดว้ยเหตุผลน้ีจึง

ท าให้ผูเ้ขียนมีความสนใจท่ีจะน าเสนอมุมมองในดา้นการบริหารของ Henry Fayol ในรูปแบบท่ีเหมาะสม

กับสภาพปัจจุบัน ท่ีเ ก่ียวข้องกับหลักการบริหารดังกล่าวนั้ น ย ังคงเป็นส่ิงท่ีน าไปใช้ได้อย่างเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การได้หรือไม่ โดยในปัจจุบนั ปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้สามารถ

ท างานส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน มี 2 ประการหลกั  คือ ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลย ี(Technology)  

ซ่ึงหมายถึง การน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกตม์าใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติั 2 ประการหลงัน้ีโดยทัว่ๆ 

ไป เรียกกนัวา่ไอที (Information Technology)    

ค าส าคัญ:  ขอ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลย ีและการบริหารจดัการ 

 

Abstract 

 There are many management processes of each period, but something remains to the core of 

management that is inevitable on the traditional Classic Theory, which is a management approach that 

continues until the present. The original it is an influential management thinkers that was happened. Henry 

Fayol was the man who would not deny that such principles. Some topics remain in the organization. It is 
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implemented for this reason that is interesting to the author to offer a perspective on the management of 

Henry Fayol in a form suitable to the current situation. It relates to such principle that remains to be very 

efficient and effective organizational whether or not. Currently, the important factors can be achieved better 

with the two main and they call information and technology which mean to take science to the practical for 

two reasons and this commonly referred to as IT (Information Technology). 

Keywords: Information Technology and Management 

บทน า 

ในอดีตมีนกัคิดต่างๆ ดา้นการบริหารจดัการเกิดข้ึนมากมายแต่ละยุคสมยั แต่ส่ิงท่ียงัคงเป็นหลกัใน

การบริหารจดัการคงหนีไม่พน้ยุคดั้งเดิม (Classic Theory) ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการท่ีสืบต่อกนัมาจนกระ

ทั้งถึงปัจจุบนั ในยุคดั้งเดิมน้ี มีนกัคิดท่ีทรงอิทธิพลดา้นการจดัการเกิดข้ึนมากมาย Henry Fayol เป็นหน่ึงใน

นั้น ทฤษฏีของเขาได้ถูกน าไปทดสอบ และปฏิบติัในองค์การต่างๆมากมาย ด้วยพื้นเพท่ีเขาท างานเป็น

วิศวกร และกา้วมาท างานเก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ 

Fayol ไดม้องการบริหารจากทศันะของผูเ้ช่ียวชาญวา่ในองคก์ารควรมีการท างานร่วมกนั นอกจากนั้นยงัได้

สรุปเป็นทฤษฎีวา่ หากวนัหน่ึงคุณตอ้งอยูใ่นสภาวะท่ีตอ้งใชค้นจ านวนมากในการท างานแลว้ละก็ หวัใจของ

การบริหารจดัการเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมายนั้น มีองคป์ระกอบดว้ยกนั 5  ปัจจยั เรียกวา่ POCCC  มีดงัน้ี 

1. การวางแผน (Planning) 2. การจดัองคก์าร (Organizing) 3. การบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ (Commanding)

4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบคุม (Controlling)

คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ในหลกัการบริหารดงักล่าว บางหวัขอ้ยงัคงเป็นส่ิงท่ีองคก์ารต่างๆ น าไปปฏิบติั

อยูใ่นปัจจุบนั ดว้ยเหตุผลน้ีจึงท าให้ผูเ้ขียนมีความสนใจท่ีจะน าเสนอมุมมองในดา้นการบริหารดงักล่าว ใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั ซ่ึงหลกัการบริหารดงักล่าวนั้น ยงัคงเป็นส่ิงท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์ารไดห้รือไม่ โดยในปัจจุบนั ปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้สามารถ

ท างานส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน มี 2 ประการหลกั  คือ ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลย ี(Technology) 

ซ่ึงหมายถึง การน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกตม์าใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติัโดยทัว่ไป เรียกกนัวา่ ไอที 

(Information Technology)    
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 ดงันั้น ในบทความฉบบัน้ีจึงมุ่งเสนอแนวความคิดในการบริหารจดัการในยุคขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึง

ไดรั้บอิทธิพลมาจากมุมมองในดา้นการบริหารของ Henry Fayol โดยมุ่งเนน้ท่ี 4 ประเด็น คือ 1. ความหมาย

ของค าวา่ขอ้มูลข่าวสาร 2. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ 3. ยทุธศาสตร์ในการบริหาร และ 4. ขอ้เสนอแนะ 

 

บทสรุป 

1. ข้อมูลข่าวสาร 

 จากการพฒันาในหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นสารสนเทศ และดา้นระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้ยุคขอ้มูล

ข่าวสารจึงเป็นยคุท่ีผูค้นทั้งโลกสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งสะดวก มีความคิดท่ีคลา้ยกนั คือ มีอุปกรณ์การ

ด ารงชีวิตท่ีเป็นสินคา้ และมีส่ิงผลิตคลา้ยๆ กนั คือ ดูภาพยนตร์เร่ืองเดียวกนัหรือฟังเพลงแบบเดียวกนั โดย

วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินหน่ึงสามารถเผยแพร่ไปอีกท่ีหน่ึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดรั้บการยอมรับใน

อีกท่ีหน่ึงได้ง่าย ซ่ึงต่อไปจากน้ีวิถีชีวิต การกินอยู่ การแต่งกายก็จะมีความคล้ายกนัเพิ่มข้ึน รวมทั้งจะมี

ภาษากลางใชใ้นการส่ือความหมายทัว่โลกไม่ก่ีภาษา หรือจะเป็นภาษาเดียวกนัมากข้ึนอีกดว้ย  

2. ปัจจัยทีส่่งผลกระทบ 

 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบใหผู้ค้นเกิดความรู้เท่ากนัหรือเกือบเท่ากนั และมีวถีิชีวติท่ีก าลงัปรับเปล่ียนไป

ใกลเ้คียงกนัมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารจดัการส่ิงต่างๆในองคก์ารนั้น มี 3 ประการท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

 2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีน้ีครอบคลุมเร่ืองการท าให้ตวัเลข ตวัอกัษร หรือขอ้ความ 

สัญลักษณ์ รวมทั้ งภาพและเสียง ท่ีผ่านการวิเคราะห์ จัดกลุ่ม เลือกสรรแล้ว โดยระบบคอมพิวเตอร์ 

(Computerized System)  หรือโดยเคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนสามารถส่งผ่าน หรือน าเสนอให้ผูรั้บ ผูใ้ช้ หรือผู ้

ตอ้งการไดก้วา้งขวางและรวดเร็วมาก เทคโนโลยเีรียกกนัทัว่ๆ ไปวา่ ไอที (Information Technology) 

   2.2 เทคโนโลยีโทรคมนาคม ส่วนน้ี คือ สะพานหรือทางเดินของขอ้มูลข่าวสาร ภาพ เสียง จากผู ้

ส่งไปยงัผูรั้บ  ซ่ึงปัจจุบนัสามารถท าไดท้ั้งทางอากาศ ผา่นเครือข่ายดาวเทียม (Satellite Systems) หรือทางบก 

ทางน ้ า ผ่านเครือข่ายสายใยแกว้ (Fiber optics) ซ่ึงขณะน้ีประเทศไทยไดด้ าเนินการทั้งสองระบบท่ีจะช่วย

เป็นทางเช่ือมให้ขอ้มูลข่าวสาร ภาพ เสียง รับส่งไดโ้ดยสะดวก และรวดเร็วมาก ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่าใน

อนาคตอาจจะใชค้  าวา่ Information Superhighways  

 2.3 เทคโนโลยอ่ืีนๆ ไดแ้ก่ 1. เทคโนโลยกีารผลิตสินคา้ ท าใหผ้ลิตไดม้ากๆ ซ่ึงมีมาตรฐานและ

คุณภาพเหมือนกนั โดยการใชหุ่้นยนต ์ (Robot) ประกอบกบัแรงคน นอกจากน้ียงัมี เทคโนโลยกีารบริหาร 
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เทคโนโลยกีารก่อสร้าง ฯลฯ ท่ีสามารถส่งผลใหผู้ค้นรับรู้และรับทราบในส่ิงท่ีคลา้ยกนั มีการใชสิ้นคา้และ

บริการเหมือนกนั มีท่ีอยูอ่าศยัหรือท างานในอาคารท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนั รวมทั้งท าใหรู้ปแบบการใชชี้วิต

ของผูค้นในท่ีอยูห่่างไกลจากเมือง อาศยัอยูต่่างเมือง หรือต่างประเทศค่อนขา้งมีความใกลเ้คียงกนัดว้ย   

3. ยทุธศาสตร์ในการบริหาร   

 ตามรายละเอียดขา้งตน้ การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จแต่จะมีกลวิธีใดบา้งท่ีจะช่วยให้

งานส าเร็จได้นั้น โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีท าให้โลกเสมือนเล็กลง (Global Village)  ในขณะท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการผลิตลดลงดว้ยนั้น นกับริหารในระยะหลงัๆ น้ี พยายามใชย้ทุธศาสตร์

และเทคโนโลยเีพื่อมุ่งบรรลุใน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 

                 -  การท่ีเนน้ใชค้นเท่าเดิม แต่สามารถท างานไดม้ากข้ึน 

                 -  การท างานเท่าเดิม โดยใชค้นในจ านวนท่ีนอ้ยลง  

                 -  การท าใหคุ้ณภาพของงานดีเท่าเดิม หรือตอ้งดีกวา่เดิม 

                 ในการท่ีจะบรรลุผลส าเร็จในทั้ง 3 เร่ืองนั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชยุ้ทธศาสตร์ ในการบริหาร

จดัการ ซ่ึงผูเ้ขียนจะขอเสนอรายละเอียด ดงัน้ี  

 

ภาพท่ี 1 ยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์
ในการบริหาร

จัดการ

การใช้ระบบ
ข้อมูล

สารสนเทศ 
การใช้

หน่วยงานอื่น
ท างาน 

การมองการณ์ไกล 

การหาความรู้ใน
การท างานกับ

ระบบคอมพิวเตอร์ 
การบริหารทางไกล 

การจัดรูปแบบ
องค์การให้สามารถ

ท างานได้ฉับไว 

การพัฒนา
บุคลากร 
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 3.1 การใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศ (Information Utilization)  เพื่อประกอบการตดัสินใจให้มากข้ึน  

แต่ทั้งน้ีจะมีขอ้แมว้า่ ขอ้มูลสารสนเทศนั้นๆ ตอ้งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัสมยั และสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ปัญหา

ทัว่ไปท่ีพบ คือ ขอ้มูลสารสนเทศบางอยา่งสามารถรวบรวมไดง่้าย แต่ถา้ครอบคลุมเน้ืองานนอ้ยก็อาจจะไม่

เป็นประโยชน์ ขอ้มูลสารสนเทศบางอย่างก็ไดม้ายาก ท าให้ตอ้งอาศยัเวลาในการส ารวจ ตรวจสอบ หรือ

วิเคราะห์ ก่อนน ามาใชง้านไดจ้ริง ในส่วนน้ีตอ้งอาศยัเวลาและศึกษาวา่ขอ้มูลสารสนเทศเร่ืองใดจ าเป็นและ

ครอบคลุมพื้นท่ีใดมากนอ้ยเพียงใด โดยเนน้จากผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลดว้ย ปัจจุบนัขอ้มูลต่างๆ 

นอกจากจะสามารถเก็บได้ในหน่วยความจ าของระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ยงัสามารถเก็บไวใ้น CD-ROM 

(Compact Disk Read-Only-Memory)  หรือ ฮาร์ดดิสก์พกพา (External Hard Disk) ซ่ึงท าให้สามารถพกพา

และน าไปใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

              3.2 การบริหารทางไกล (High-Tech Administration)  ในยคุน้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

มีความสะดวก และรวดเร็วมาก ไม่วา่จะอยูไ่กลกนัขนาดไหนก็สามารถท างานในเร่ืองเดียวกนัได ้สามารถ

ประชุมร่วมกนัได ้(Teleconference)  ดงันั้น ส่ือหลายอยา่ง อาทิ โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร วทิย ุโทรทศัน์ หรือ

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นเครือข่ายการเช่ือมโยง โดยอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นในยุคขอ้มูลข่าวสาร ควรจดัหา

ไวใ้ชต้ามสมควร เพราะจะช่วยประหยดัเวลาไดอ้ยา่งมาก และสามารถส่ือสารกนัไดง่้ายและสะดวก ท าให้

เกิดความเขา้ใจในเป้าหมาย ในส่วนน้ีส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ ตอ้งมีการจดัระบบ ระเบียบ และเครือข่ายการรับ-

ส่งท่ีดีพอ 

             3.3 การหาความรู้ในการท างานกับระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ปัจจุบันระบบ

คอมพิวเตอร์เป็นส่วนส าคญัในการท างานส าหรับผูบ้ริหารมากข้ึน ผูบ้ริหารในยุคน้ี ควรมีทกัษะท างานกบั

ระบบคอมพิวเตอร์บางประการ เช่น การเรียกขอ้มูลส าคญัมาใช ้การแกไ้ขขอ้มูลบางรายการ ฯลฯ ซ่ึงทกัษะ

ดงักล่าวสามารถฝึกอบรมไดภ้ายในเวลาไม่นานนกั โปรแกรมส าเร็จรูปจ านวนมากสามารถฝึกฝนใชไ้ดโ้ดย

ใชเ้วลาประมาณไม่นาน หลงัจากนั้นเม่ือใชบ้่อยๆ ทกัษะดา้นน้ีจะมีการพฒันาข้ึน 

            3.4 การมองการณ์ไกล (Introspection) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารและคณะตอ้งมีวสิัยทศัน์ (Vision)  กวา้งไกล 

ไม่นึกแต่เพียงการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ แต่ตอ้งคาดการณ์ในอนาคต10 ปี 15 ปี 30 ปี บนฐานของความเป็น

จริงในปัจจุบัน ตรงกับแนวคิดดั้ งเดิมของ เฮนร่ี ฟาโย ท่ีว่า การวางแผน (Planning) ผนวกกับความ

เปล่ียนแปลงทุกดา้นในอนาคตจากการคาดเดาเชิงวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้มีความใกลเ้คียงและมีแนวปฏิบติัท่ี

จะส่งผลส าเร็จไปสู่เป้าหมาย หรือความคาดหวงัในอนาคตนั้นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน  ซ่ึงบางคร้ัง จ  าเป็นตอ้งอาศยั

คนนอกมาช่วยมอง (Outside in) หรือช่วยคิดในบางเร่ืองดว้ย 
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            3.5 การใชห้น่วยงานอ่ืนท างาน (Decentralization) ในกรณีท่ีพิจารณาแลว้พบวา่หน่วยงานอ่ืนมีความ

ช านาญมากกว่า  เน่ืองจากหลายหน่วยงานท่ีตั้งภายหลงัหรืออยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย มีวตัถุประสงค์เฉพาะ

สามารถท างานไดดี้กว่า ซ่ึงในปัจจุบนัภาคเอกชนก็ได้จดัตั้งข้ึนเพื่อท่ีท างานเฉพาะบางเร่ืองไดดี้กว่า และ

สมควรได้รับโอกาสให้ท างาน (Privatization) เน่ืองจากมีความคล่องตวั ปรับเปล่ียนได้ง่ายกว่า เป็นใน

ลกัษณะการประสานงาน (Coordinating) แต่ทั้งน้ีควรตอ้งมีการวิเคราะห์ลกัษณะงานอย่างรอบคอบด้วย 

แนวคิดพื้นฐานของเร่ืองน้ีคือ การกระจายอ านาจให้ผูท่ี้มีความเหมาะสมรับผิดชอบ ซ่ึงจะค่อนขา้งมีความ

สอดคล้องกบัการบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ (Commanding) ท่ีในยุคดั้ งเดิมอาจจะรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้

เบอร์หน่ึงขององค์การ แต่ในยุคสมยัน้ีอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระจายอ านาจให้สามารถจดัการในส่ิง

อ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัน้อยกว่าแก่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองลงมาเป็นผูต้ดัสินใจแทน เพื่อเป็นการลดเวลาใน

การปฏิบติังานใหร้วดเร็วข้ึน 

            3.6 การจดัรูปแบบองค์การให้สามารถท างานได้ฉับไว (Organization Development) ให้มีลกัษณะ

ขั้นตอนการบงัคบับญัชาไม่ซับซ้อนนกั องค์การปัจจุบนัควรตอ้งปรับโครงสร้างองค์การ (Re-structuring) 

และปรับวธีิหรือกระบวนการการท างาน (Re-engineering) ใหเ้หมาะสมกบัยคุและสมยัดว้ย มีนกับริหารบาง

ท่านเสนอวา่องคก์ารอาจจดัใหมี้ความยดืหยุน่ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่ง

ดี หน่วยงานยอ่ยควรจะมีความส าคญัทดัเทียมกนั ในรูปแบบลกัษณะงานประจ า เช่นเป็นสายงานหลกั (Line) 

และสายงานรอง (Staff) ในปัจจุบนัอาจไม่ค่อยเอ้ือต่อการปรับตวั เพราะฉะนั้น ลกัษณะงานในรูปแบบน้ี

น่าจะค่อยๆ หายไป องค์การใดท่ีมีขนาดใหญ่มาก ไม่คล่องตวั และปรับตวัไดช้้า ก็ควรแยกองค์การ (Spin 

off) ให้เป็นองค์กรย่อยหลายๆองค์กร ซ่ึงจะสามารถปรับรูปแบบการท างานให้มีคามฉับไว รวดเร็ว และ

ตอบสนองความตอ้งการไดดี้ข้ึน นอกจากนั้น รูปแบบส านกังานอตัโนมติั (Office Automation) ท่ีสามารถ

เช่ือมโยงขอ้มูลและระบบการท างานกนัไดท้ั้งส านกังาน เป็นส่ิงท่ีควรจะพิจารณาในการปรับปรุงองคก์าร

ดว้ย 

            3.7 การพฒันาบุคลากร (Personnel Development) บุคลากรในหน่วยงานควรไดรั้บการศึกษา ฝึกฝน 

และอบรมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เท่าทนักับความเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความ

ตอ้งการตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน มิฉะนั้นอาจปรับเปล่ียนไม่ทนัส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังาน

ในทางท่ีไม่เหมาะสม การพฒันาบุคลากรนั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่  แต่ปัจจุบนัวิธีพฒันาบุคลากรนั้นอาจจะท า

ได้โดยรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีเทคนิคมากมายท่ีมีผูพ้ยายามคิดค้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพฒันา

บุคลากรตามลกัษณะขององคก์ารต่างๆ ท าใหส้ามารถเขา้ใจวตัถุประสงคข์ององคก์าร รับรู้แนวโนม้ของ 
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ความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนับุคลากรส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานการศึกษาท่ี

สูง ท าใหก้ารสร้างความเขา้ใจสามารถท าไดง่้ายข้ึน และจะช่วยใหบุ้คลากรมีความพร้อมและสามารถปรับตวั

ให้เขา้กบัความเปล่ียนแปลงไดท้นัถ่วงที ในส่วนน้ีการให้โอกาสบุคลากรไดท้  างาน การสนบัสนุนให้ไดรั้บ

การศึกษาต่อ หรือไดฝึ้กอบรมในระดบัสูงข้ึน รวมทั้งให้โอกาสไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีมีความจ าเป็นในปัจจุบนั 

เช่น ภาษาองักฤษ  ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาจีน  ภาษาสเปน  ภาษาอาหรับ  ภาษารัสเซีย  ภาษาท่ีองคก์ารมีความ

จ าเป็นตอ้งติดต่อในการปฏิบติังานหรือภาษาของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อ  ใหมี้ความช านาญหรือสามารถ

ส่ือสารกบัเจา้ของภาษาไดใ้นระดบัดี จะช่วยใหมี้การพฒันาดา้นการรับรู้และส่งผลต่อการท างานไดดี้ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

            การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งทั้งคน วิธีการ 

เคร่ืองมือเทคโนโลยี และระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อท่ีจะสามารถส่งผลให้การท างานได้ส าเร็จรวดเร็ว

ยิ่งข้ึนโดยใช้ตน้ทุนดา้นแรงงานและทรัพยากรน้อยลงนั้น มีส่ิงท่ีควรค านึงถึงและไม่ควรละเลยดว้ยหลาย

ประการ ไดแ้ก่ 

            1. การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) ไม่ว่าทอ้งถ่ินในเมืองหรือในชนบท จะมีบุคลากรท่ีมี

ความรู้ และประสบการณ์ท่ีสั่งสมกนัมา สามารถช่วยแกปั้ญหาหรือเสนอแนะส่ิงท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ไดใ้น

หลายเร่ือง ดงันั้น การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีมีความช านาญแต่ละส่ิงนั้น จะช่วยให้งานบางงาน

ส าเร็จไดโ้ดยง่าย เพราะวา่องคค์วามรู้ในทอ้งถ่ินนั้น เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงท่ีสืบทอดกนัมา และ

สามารถปรับใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีความคลา้ยกนัได ้

            2. การถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม แนวคิดน้ีสอดแทรกเข้ามาอยู่ใน      

ยทุธศาสตร์การบริหาร เน่ืองจากวา่ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตน้ไม ้สัตวป่์า แม่น ้า ล าคลอง ภูเขา 

อากาศบริสุทธ์ิ ฯลฯ นั้น นับวนัจะมีแต่ลดลงหากใช้ไม่ประหยดั และไม่หาส่ิงทดแทน  ปัจจุบนัมีการน า

พลงังานท่ีไม่ใช่ส่ิงหมดเปลือง อาทิ พลงัน ้ า พลงัลม พลงัแสงอาทิตย ์และพลงัคล่ืนในมหาสมุทรมาใชม้าก

ข้ึน ในการบริหารนั้น มีความจ าเป็นท่ีตอ้งรู้จกัใชท้รัพยากรให้คุม้ค่า แนวคิดหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นเร่ือง

น้ีได ้คือ 3 R ไดแ้ก่ Reduce : ใชใ้หน้อ้ยลง Re-used : ใชแ้ลว้ใชอี้ก (ในรูปเดิม) และ Recycle : ใชแ้ลว้เปล่ียน

รูปเป็นอยา่งอ่ืนเพื่อใชอี้ก 

            3. การปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม ผูบ้ริหารและผูท่ี้ใช้เทคโนโลยีควรท่ีจะตอ้งเป็นผูมี้จริยธรรม

และคุณธรรม เน่ืองจากอยูใ่กลห้รืออยูก่บัตน้ตอของความไดเ้ปรียบทางสังคม องคก์ารท่ีมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
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ในการคมนาคมติดต่อส่ือสารท่ีสมบูรณ์ จะไดเ้ปรียบองค์การท่ีดอ้ยกว่าในเร่ืองเทคโนโลยี  ดงันั้น การใช้

ขอ้มูลสารสนเทศ หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ จึงควรท่ีจะใชเ้พื่อกระจายคุณภาพ ความเสมอภาคและความ

เป็นธรรม ส าหรับผูรั้บบริการหรือส่วนรวมมากกว่า ถา้มีความตอ้งการบริหารหรือใช้เทคโนโลยีส าหรับ

สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการบริหาร การคา้ หรือผลก าไรทางเศรษฐกิจแต่ประการเดียว เป็นส่ิงท่ีไม่ควรอยู่

ในส านึกในการท างาน เพราะส่ิงท่ีส าคญัมากไปกว่าความได้เปรียบทางธุรกิจ คือความส านึกเร่ืองความ

ถูกตอ้ง การตอบแทนชุมชน สังคม ซ่ึงควรตอ้งมีอยูใ่นใจทุกคน 
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